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Welkom bij de tweede OASE-update. De 
nieuwsbrief van Serge voor alle meelevenden en 
geïnteresseerden. Ik vertel graag weer over de 
ontwikkelingen bij OASE. 
 
 
Kerst in Geuzenveld-Slotermeer 
Het is dinsdagavond 22 december en ik kijk om 
mij heen. Ik zie 37 mensen afkomstig uit Irak, 
Curaçao, Nederland, Suriname en Eritrea. Ze 
nuttigen een heerlijk multicultureel 4-gangen-
diner. Het voorgerecht en nagerecht zijn oer-
Nederlands, de 2de gang is van Antilliaanse bodem 
en het hoofdgerecht is Irakees. 
 

 
 
Na het eten hebben we nog geluisterd naar een 
kerstverhaal dat zich afspeelde in Geuzenveld-
Slotermeer, met Turkse hangjongeren als 
herders, en een dichtgetimmerd koud huis bij het 
Confuciusplein als stal. Veel mensen gaven aan 
dat ze het een erg geslaagde avond vonden en 
graag vaker willen komen bij OASE. De avond was 
een mooie afsluiting van de eerste 4 maanden 
ploeteren. Voor meer foto’s van de maaltijd kun 
je kijken op de splinternieuwe website van OASE: 
www.oasenieuwwest.nl 
 
 
 

OASE in voorbereiding 
Een wijs iemand zei eens tegen mij: als je ergens 
mee begint, creëer jezelf dan eerst een goede 
werkplek. Afgelopen maanden hebben in dit 
teken gestaan. Allerlei zaken die nodig zijn ter 
voorbereiding op het stichten van een 
multiculturele kerk in een achterstandswijk 
hebben plaats gevonden. Er is een kantoor 
ingericht met zithoek om mensen te kunnen 
ontvangen. In het kantoor is ook een 
tafelvoetbaltafel neergezet, waar we af en toe 
met Turkse en Marokkaanse jongeren een balletje 
trappen. Ook is er een ruimte sfeervol ingericht 
om samen te komen voor OASE-bijeenkomsten en 
er is een rekeningnummer geopend. 
 
 
OASE-bijeenkomsten  
Naast de voorbereidingen, zijn we ook al volop 
bezig met opstarten. Zo zijn we zo’n 20 keer op 
dinsdagavonden samen gekomen met ongeveer 8-
15 mensen om elkaar beter te leren kennen, 
Bijbel te lezen, te bidden en te praten over 
gemeentestichting. Ook zit de eerste Alpha-
cursus (vrijblijvende introductiecursus in het 
christelijk geloof) er al weer op. De 4 deelnemers 
willen allemaal door met vervolg-avonden, omdat 
de cursus goed bevallen is. Ik heb gevraagd of ik 
iets uit de evaluatieformulieren mocht delen, en 
daarmee stemden ze in, dus bij deze: 
 
 

 
 

Over de cursus:  
“gezellig, fijn, veilig, vertrouwd” 

 
“Het groepsproces en de discussies vond ik 
prettig, omdat ik tot nu toe geen geschikt 
forum vond voor mijn vragen/gedachten.” 

 
“Ik heb er veel aan gehad. Ik heb in een 

goede groep waardevolle gesprekken kunnen 
voeren.” 

 
Wat betreft het leven met God: 
“Het is nu prettiger. Ik voel meer van Hem 

en er is meer beleving.” 
 

“Gedurende de avonden en Alpha-dag 
waarop we samen baden en zongen kreeg ik 
meer gevoel en blijdschap in en over God.” 

 
“Ik heb nog steeds veel vragen, maar ik vind 
het leuk om er met anderen over te praten 

en andere visies te leren kennen.” 
 

“Ik ben meer in het geloof gegroeid.” 
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Buurtmaaltijden 
Naast de Alpha-cursus en de OASE-avonden, zijn 
we gestart met buurtmaaltijden door en voor 
medewijkbewoners. In Amsterdam blijkt één op 
de drie mensen zich wel eens eenzaam te voelen 
en één op de tien Amsterdammers is zelfs zeer 
eenzaam. Dit getal ligt in GS zelfs nog hoger. (M. 
Sevil, “Amsterdammers zijn te zwaar”, in Het 
Parool, 9 december 2009.) Door middel van 
maaltijden willen we iets doen tegen deze 
eenzaamheid en zo hopen we ook een bijdrage te 
leveren aan meer saamhorigheid in onze wijk. 
Een aantal mensen uit een andere kerk vindt de 
maaltijden een goed idee en willen aankomend 
half jaar helpen bij de maaltijden door 
boodschappen doen, koken, afwassen etc. Zo 
werken we samen aan een betere wijk! 
 
 
Voorstellen 
In de vorige update (oktober 2009) gaf ik aan dat 
ik mezelf in deze update zou introduceren en ook 
OASE-deelnemers aan het woord zou laten. 
Daarom beginnen we deze update 
met Russom: 
 

 
 
 
 
Tot slot  
Dit was al weer de tweede OASE-update. 
Ik wens iedereen veel Recht, Vrede en Vrolijkheid 
voor 2010! 
 
Hartelijke groet, 
Serge de Boer 

 
Dan nog iets over mezelf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Hello, I am Russom and I was born  
in Eritrea. I am 68 years old.  
I live in Holland since 5 months.  
I am thankful to the state of  
Holland, they gave me a shelter  
and food. They give me uitkering,  
according to there procedures.  
But I am living lonely. Now I am  
getting Dutch course, Computer lessons and 
sports. But I was still lonely. Then a friend of 
mine Hennok brought me in contact with 
OASE. Now I am trying to study bible in a 
small group of 3 people. And I am starting to 
know my God and to know how to pray. OASE 
helped me also to get an email address. So 
now I am trying to get bizzy during the day. 
I am thankful to God that He gave me nice 
friends such as Hennok, David, Serge and 
Mieke. 
 

                          Ik ben 29 jaar oud en sinds 
                          3,5 jaar getrouwd met                          
                           Mieke. Ik ben opgegroeid in  
                           Alkmaar en op mijn 21ste  
                           ging ik in Amsterdam           
                           wonen. Een stad waarvan ik 
eerder niet had gedacht dat ik er nu nog zou 
wonen, maar waar ik echt van ben gaan houden. 
Ik was in die tijd bezig met de lerarenopleiding 
aardrijkskunde. Toen ik een tijdje voor de klas 
had gestaan wist ik dat ik dat niet 40 jaar lang 
wilde gaan doen. Ik was in die tijd veel bezig 
met vragen over geloof en God en zo belandde ik 
na de afronding van de lerarenopleiding op de 
Vrije Universiteit voor een jaartje theologie. Dat 
jaartje groeide uit tot 7 jaar. Door de kerk waar 
ik naar toe ging en door mijn studie ben ik 
langzaam gaan inzien dat ik het liefste met en 
voor God wil leven. Ik merkte dat ik erg van 
mensen in de kerk houd, maar ook dat mijn hart 
vooral uitgaat naar mensen die niet in een kerk 
komen. Zo ben ik bij OASE terecht gekomen als 
gemeentestichter. Volgende keer meer… 
 

 
 

De updates hebben tot doel om de 
betrokkenheid bij OASE voor Nieuw-
West te vergroten. De OASE-update 
verschijnt 4-8 keer per jaar. Aan- of 
afmelden voor de update kan via: 
serge@oasenieuwwest.nl 
 
OASE is een multiculturele 
gemeenschap tot eer van God, waar 
mensen Jezus vinden, volgen en 
verkondigen, zodat er meer Recht, 
Vrede en Vrolijkheid komt in 
Geuzenveld-Slotermeer. 
 
Informatie: 
www.oasenieuwwest.nl 
 
Serge de Boer 
Willem Kloosstraat 1 
1064 ST Amsterdam 
Tel: 0654756004 
serge@oasenieuwwest.nl 
 
Financiële steun 
ING: 42 13 567 ten name van: 
‘Zendingsgemeente OASE 
Amsterdam Nieuw-West’ onder 
vermelding van ‘gift aan OASE’ 

 


